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Deze leuke korte wandeling met 1 pittige helling. Vanuit Wijlre loopt u langs het kasteel naar de buurtschap 
Beertsenhoven.  Via een mooie stijgende holle weg loopt u omhoog en via bosweg komt u bij een 
schitterend uitzichtpunt. Via de buurtschap Stokhem loopt u o.a. door weilanden door het mooie Geuldal. 
Vlak voor het einde komt u nog langs de watermolen Otten. 
 

Startadres: Brasserie Amuseer, Marchierstraat 11, Wijlre.  
(Door de week kunt u parkeren op de parkeerstrook, in het weekend is de parkeerplaats geopend).  
 
U kunt ook gratis parkeren op het vlakbij gelegen (150 m) grote van Wachtendonckplein. Met uw rug naar huisnr. 2 
gaat u R en meteen daarna gaat u R (Stationsweg) de doodlopende weg via trappen omlaag richting kerk. 
Beneden aan de doorgaande weg  gaat u L en u komt bij brasserie Amuseer. 
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 6,58 km  1.30 uur  93 m  114 m 
 

 
 

169. WIJLRE 6,6 km 
 

1. Met uw rug naar de brasserie gaat u L. Meteen 
voorbij de links gelegen parkeerplaats gaat u L 
over het klinkerpad met rechts de kerkmuur.  
 

(De Gertrudiskerk (Dorische stijl  werd in 1835-'39 
gebouwd en in 1896 uitgebreid. In de 13e eeuw stond 
hier een Romaanse kerkje, dat in 1640 al was 
vervangen door een zaalkerkje).  
 

Waar het klinkerpad naar rechts omhoog buigt, 
gaat u L het trappenpad omlaag.  Steek beneden 
de doorgaande weg over ga L over het trottoir.  
 

(U loopt langs de Brand bierbrouwerij, de oudste 
bierbrouwerij van Nederland (1340). Even verder 
passeert u rechts het huidige brouwhuis).    
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis, zitbank en ANWB 
wegwijzer gaat u R (Brouwerijstraat/rood/ 
groen). (Vlak daarna passeert u rechts een bijzonder 
wegkruis). Meteen na de brug over de Geul gaat u 
R (Kerkpad/blauw) over de asfaltweg met rechts 
het opslagterrein van de brouwerij en links de 
kasteelgracht van kasteel Wijlre, dat 
oorspronkelijk een waterburcht (1652) was. Voor 
de voetbalkantine van S.V. Geuldal gaat u L (In de 
Beemden/rood) met links de kasteelgracht en 
rechts de voetbalvelden. 
 

2. Voor de voetbalkantine van s.v. Geuldal 
(Wijlre/Strucht) gaat u L (in de Beemden/rood) 
verder langs de kasteelgracht.  Volg nu de 
asfaltweg, die voorbij de voetbalvelden naar 
rechts (rood) buigt.  Voorbij de slagboom loopt u 
RD met rechts de visvijver van H.S.V. de 
Springende Beekforel. Meteen daarna voorbij 
zitbank en bij fietsenrekken (20 m voor clubhuis) 
gaat u L (rood) over het bos- grindpad.  Aan de 3-
sprong gaat u L (rood) over het brede pad.. Vlak 
vóór de doorgaande weg gaat u R (rood) over het 
pad parallel aan deze weg.  
 

3. Tegenover picknickplaats, parkeerplaats, 
schuilhut en infobord gaat u L (rood/groen) over 
de veldweg.   
 

(Een eindje verder  passeert u rechts de schietbomen 
en kogelvangers van de schutterij St. Maternus 
(1497) uit Wijlre).  
 

Aan de smalle asfaltweg gaat u R (blauw/groen). 
Aan de 3-sprong bij twee boomzitbankjes in de 
buurtschap Beertsenhoven gaat R. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij wegwijzer en 
wegkruis loopt u RD (blauw) richting Margraten 
en u passeert meteen rechts de mooie kleine 
rijksmonumentale haakvormige vakwerkhoeve uit 

de 18e/19e eeuw. Volg nu 800 m de mooie holle  
weg omhoog.  
 

(Na 700 m aan het eind van een rechts gelegen 
weiland heeft u achteromkijkend mooi uitzicht op de 
reeds eerder gepasseerde kerk van Wijlre). 
 

4. Bijna boven aan de 3-sprong gaat u R met 
rechts van u de bosrand en links een 
akker/weiland. Bij waterpoel loopt u verder RD 
langs de bosrand. Een eindje verder loopt u het 
bos in.  
 

(Een eind verder, waar het bospad begint te dalen, 
ziet u voor u de wijngaard Chateau Gilbert 
(Stokhem).  
 

Let op! In de afdaling, waar het pad naar links 
buigt, gaat u R over het smalle bospaadje of even 
verder R over het breder bospad. Vlak daarna 
komt u bij een zitbank waar u schitterend uitzicht 
heeft over het Geuldal o.a. op Wijlre.  
 

(Vanaf de zitbank ziet u bij helder rechts in de verte 
de hooggelegen H. Martinuskerk (1860-1862)  in 
Vijlen en de 133 m hoge tv-toren in het Aachener 
Wald). 
 

5. Ga hier bij zitbank L langs de afrastering. Het 
pad buigt naar rechts en volg het dalende smalle 
pad gelegen tussen  weilanden.  
 

(Hier ziet u links weer  wijngaard “De Stokhemer 
Wingert”).  
 

Beneden bij het buurthuis “der Vrakel” gaat u RD. 
Aan de T-splitsing in de buurtschap Stokhem 
gaat u L. Aan de T-splitsing bij wegkruis (1886) en 
zitbanken gaat u L (geel/blauw). U passeert rechts 
de opnieuw opgebouwde (2015) waterput van 
Stokhem. (Zie infobord aan zijkant). Negeer zijweg 
links. Aan de 3-sprong bij Mariakapel gaat u R 
(blauw) omlaag. Volg nu de smalle asfaltweg RD  
door het mooie Geuldal  
 

6. Let op! Circa 100 m voorbij links staande 
waterpomp en wit hekwerk van hoeve 
Schoonzicht (inrit naar hooggelegen woning no.1) 
en 20 m voor het punt waar de meanderende Geul 
even parallel aan de asfaltweg stroomt, gaat u bij 
wegwijzer R (geel/blauw/rood-wit/Kerkepad) via 
klaphekje het weiland/natuurgebied in richting 
Wijlre.  Volg nu het pad RD door de weilanden 
met links van u (soms op afstand) de 
meanderende Geul, het snelst stromend riviertje 
van Nederland. 
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(Na 200 m passeert u een zitbank die vlak langs de 
meanderende Geul staat, een genietplekje).  
 

Mogelijk komt u hier Rode Geus runderen tegen,  
een nieuw type dat in staat is om zich zonder veel 
verzorging in natuurgebieden te handhaven).  
 

Een eindje verder ziet u voor u een rij knotwilgen. 
Voor deze knotwilgen kan het na veel regenval 
drassig zijn, loop dan over het links gelegen grote 
grasland  met even verder rechts van u de rij 
knowilgen).   
 

Bij de rij knotwilgen loopt u verder RD richting 
kerktoren van Wijlre.  Ga door het (rechter) 
klaphek en ga R (blauw/geel) over de smalle 
asfaltweg.   
 

(Voor u ziet u woningen in de buurtschap Stokhem). 
 

7. Na 100 m gaat u bij breed ijzeren hek en  
zitbank L (blauw) via klaphekje het weiland in en 
loop RD met rechts afrastering/greppel.  
 

(In 2021 was dit pad  afgesloten. Laat even weten als 
het weer geopend is. Is het nog afgesloten, loop dan 
R  terug over de smalle asfaltweg en blijf deze 
volgen. Steek via half rond bruggetje de Geul over en 
volg het asfaltpad RD omhoog. Boven aan de 
voorrangsweg gaat R. Negeer zijwegen. Negeer na 
500 bij ANWB-wegwijzer en muurkruis zijweg links 
omhoog. 150 m verder aan de 3-sprong bij volgende 
ANWB-wegwijzer en het kunstwerk “de Bok” gaat u 
RD over de eenrichtingsweg. 100 m verder, meteen 

voorbij de kerk, komt u rechts weer bij  Brasserie 
Amuseer). 
Een eindje verder steekt u R (blauw) de greppel 
over en volgt u RD het graspad richting de Brand 
Bierbrouwerij. Bij “gat” bij greppel loopt u verder 
RD met even verder links afrastering/Geul en 
rechts het  sportcomplex van S.V. Geuldal. 
Voorbij klaphekje steekt u aan de 3-sprong voor 
de brouwerij L (rood) het stuwbruggetje over en 
volg het tegelpad met rechts de molentak van de 
Geul. Steek bij  de watermolen het bruggetje over.   
 

(De watermolen “Otten” gebouwd in 1776 en 
bestaande uit een onderslag– en een middenslagrad  
was vroeger een koren- en oliemolen).   
 

Volg het licht stijgende smalle grindpad gelegen 
tussen muur en hoeve.  Aan de klinkerweg gaat u 
R (rood) omhoog. Negeer meteen trappenpad 
links omhoog.  Steek de voorrangsweg schuin 
links over en loop RD de klinkerweg omhoog 
richting kerk. Voor de kerk gaat u L over de 
parkeerplaats.  
 

(U kunt hier ook rechts via het klinkerpad om de kerk 
heenlopen en u passeert dan de bijzondere voorkant 
van de kerk en volg dan het pad dat bij trappenpad 
naar links buigt).  
 

Aan de doorgaande weg gaat u R en u komt weer 
bij de brasserie, de sponsor van de wandeling, 
waar u binnen of op het terras nog iets kunt 
nuttigen. 
 
 

 
 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


